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TECHNISCH MEDEWERKER 

Cel Openbare Werken en Patrimonium 

NIVEAU D4 

RELATIES Intern: 

1. Diensthoofd/stedenbouwkundig ambtenaar 

2. Preventieadviseur 

3. Deskundige openbare werken/mobiliteit en verkeer; deskundige 

patrimonium/facility 

4. Deskundige werkleiding 

5. Medewerkers dienst openbare werken en patrimonium 

6. Schepen openbare werken 

Extern: 

1. Burgers 

HOOFDTAAK EN DOEL VAN 
DE FUNCTIE 

 Uitvoeren van de opgelegde taken en instaan voor een verzorgd 
en functioneel gemeentelijk patrimonium 

 Instaan voor een veilig gebruik van infrastructuur, accommodaties 

en materiaal 

 Instaan voor een verzorgde en nette gemeente 

 Bestendige ondersteuning bij feestelijkheden, markten, 
manifestaties en tentoonstellingen 

DIMENSIES  Voltijdse betrekking 

 Bereid zijn na de uren te werken in bijzondere omstandigheden 

 Flexibiliteit 

 Over verantwoordelijkheidszin beschikken 

 Bekommernis om veiligheid van zichzelf en anderen 

 Zoeken naar mogelijkheden om het werk efficiënter uit te voeren 

 Logistieke ondersteuning van andere diensten 

FUNCTIE-INHOUD 

Niet limitatief 

 

 

Verantwoordelijkheden en taken: 

 Technische Dienst mee helpen goed te functioneren 

 Onderhoud van gemeentelijke gebouwen en infrastructuur 

 Herstellen van voetpaden, aanleg en herstellen van riolen, 

inbuizingen en dempen van grachten, plaatsen van boordstenen 
en verlagen van opritten 

 Plaatsen, verplaatsen, onderhouden, vernieuwen van 

verkeerssignalisatie 

 Onderhoud speelpleinen, speeltuigen, zitbanken, vuilnisemmers 

 Het plaatsen en afbreken van tenten, tribune, podium, kiosk, 
masten, vlaggen en nadars 

 Het onderhoud, reinigen en schilderen van straatmeubilair, 

masten, nadars en het verfraaien van de werkplaats 

 Alle logistieke ondersteuning (installatie, afbraak- en 

opruimingswerken) bij feestelijkheden, manifestaties en 
plechtigheden 

 Preventief en periodiek onderhouden en herstellen van 
gemeentelijke lokalen, infrastructuur, accommodaties, apparatuur 

en openbare wegen 

 Afgifte, terugname, opslag en onderhoud met betrekking tot het 



beheer en uitlening van gemeentelijk materiaal 

 Onderhouden en herstellen van gebruikte machines, toestellen en 
materialen 

 Klachten van de burgers doorgeven 

 Mee instaan voor winterdienst 

 Bereid zijn zich bij te scholen 

 

FLEXIBILITEIT Functies die de ambtenaar kan overnemen: 
In principe: een voldoende flexibiliteit aan de dag leggen om werk 

van andere collega's over te nemen, teneinde de continuïteit der 

diensten te verzekeren. 

PROFIEL Kennis: 

 Basiskennis op meerdere domeinen van manuele arbeid. 

 Algemene kennis rond wegenis, openbaar groen en gebouwen 

 Voldoende materiaal- en technische kennis bezitten in de vereiste 

specialiteit 

 Kennis van het juiste gebruik van toestellen, materialen en 

producten 

 Kennis van de veiligheidsvoorschriften 

 Minimaal houder zijn van rijbewijs B 

Vaardigheden: 

 Fysisch belastend werk en buitenwerk in alle omstandigheden 

kunnen uitvoeren 

 Kunnen berekenen van hoeveelheden, benodigde producten en 

materiaal 

 Taken verzorgd en correct afwerken 

 Problemen zelfstandig en met inzicht kunnen oplossen 

 Medewerkers aanzetten tot stiptheid, initiatief en individuele inzet 

Attitude: 

 Verantwoordelijkheidszin en bekommernis om eigen en 

andermans veiligheid en materiaal 

 Gezag aanvaarden en hiërarchie respecteren 

 Contactvaardig zijn 

 Assertiviteit 

 Enthousiasme en betrokkenheid bij de gemeente 

 Netheid, orde en hygiëne 

 In groep kunnen werken en overleggen 

 Klantvriendelijk zijn 

 Goed gebruik maken van tijd en middelen (zorgzaam omspringen 

met materiaal) 

 Afspraken in verband met de opgelegde planning en taken te 

respecteren 

 Bereid zijn zich bij te scholen en vorming te volgen 

 


